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Αναζήτηση βοήθειας για τους πρόσφυγες  

 

Προαπαιτούμενα μαθήματα/ 

προγενέστερη γνώση 

μαθητών 

Βασικές γνώσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  

Μαθησιακοί στόχοι Ανάπτυξη εμπεριστατωμένης γνώσης σχετικά με τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, με ιδιαίτερη έμφαση στη 

μετανάστευση και την συμπερίληψη. Κατανόηση της 

έννοιας του πολέμου και των συνέπειών του από 

τους μαθητές, και κατανόηση των κύριων αναγκών 

και προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι 

πρόσφυγες. Αυτή η εκπαιδευτική ακολουθία 

στοχεύει στην προώθηση της ενσυναίσθησης και 

της συμπερίληψης.  

Μαθήματα Κοινωνικές Επιστήμες, Πολιτική, Ιστορία 

Προτεινόμενες ηλικίες (10 – 

14) ή (15 – 18) ετών 

15-18 ετών 

Απαιτούμενο Υλικό Φορητός Υπολογιστής 

Διάρκεια παιδαγωγικής 

ακολουθίας 

3,5 ώρες  

Ατομική ή ομαδική 

δραστηριότητα  

Ομαδική δραστηριότητα  

Βέλτιστες πρακτικές για 

συμπερίληψη 

Το παιχνίδι "Final Fantasy XIV: A Realm Reborn" 

έχει αναγνωριστεί ως ένα από τα πιο προσβάσιμα 

βιντεοπαιχνίδια για κωφά άτομα και άτομα με 
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αχρωματοψία, καθώς επίσης και για παίκτες που 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο το ένα χέρι.  

 

Άλλες πιθανές πληροφορίες που μπορούν να συμπεριληφθούν: 

Αναμενόμενα παραγόμενα Σύντομη εργασία/ ομαδική παρουσίαση  

Δεξιότητες που θα 

αναπτυχθούν (με την 

επίτευξη των μαθησιακών 

στόχων) 

Έρευνα, κριτική σκέψη, συνεργασία, ενσυναίσθηση, 

κοινωνικές δεξιότητες  

Κόστος (<20€, 20-40€, >40€) €20-40 

Επιπρόσθετες/ εναλλακτικές 

δραστηριότητες (στο τέλος 

της ακολουθίας) 

Αυτή η ακολουθία θα μπορούσε να συνδυαστεί με 

την ακολουθία "Spectator6" από το IO3.  

Συμβουλές για μικρότερη 

διάρκεια 

Για την ολοκλήρωση της ακολουθίας σε λιγότερο 

χρόνο, το εισαγωγικό μέρος, καθώς και το μέρος 

πειραματισμού των μαθητών παίζοντας το παιχνίδι, 

θα μπορούσαν να έχουν μικρότερη διάρκεια. Είναι 

ωστόσο σημαντικό για τους μαθητές να παίξουν το 

παιχνίδι για τουλάχιστον 1.5 ώρα, προκειμένου να 

κατανοήσουν το θέμα της παρούσας διδακτικής 

ακολουθίας. Επίσης, η συγγραφή σύντομης 

εργασίας για τη μετανάστευση από τους μαθητές 

είναι προαιρετική. 
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Βήμα προς βήμα: πώς να εφαρμόσετε την παρούσα 

παιδαγωγική ακολουθία 

 

Στην παρούσα παιδαγωγική ακολουθία, οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν ένα 

διαδικτυακό βιντεοπαιχνίδι ρόλων για πολλαπλούς παίκτες, για τη λειτουργία του 

οποίου χρειάζεται η καταβολή μιας συνδρομής. Για σκοπούς της παρούσας 

ακολουθίας, οι μαθητές σας θα μπορούσαν να εγγραφούν με την επιλογή της δωρεάν 

δοκιμής.  

 

Η μηνιαία συνδρομή στο παιχνίδι κοστίζει €10.99.  

 

Για να εγγραφείτε για τη δωρεάν δοκιμή, θα πρέπει να εγγραφείτε για το "Online Final 

Fantasy XIV". Μπορείτε να το κάνετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://freetrial.finalfantasyxiv.com/na/?utm_source=google_search. Απαιτείται επίσης 

σύνδεση στο Διαδίκτυο για να παίξετε το παιχνίδι.  

 

 

• Βήμα 1: Παρουσίαση του βιντεοπαιχνιδιού (30 λεπτά)  

 

Στην ακολουθία αυτή, οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν το διαδικτυακό βιντεοπαιχνίδι 

"Final Fantasy XIV: A Realm Reborn". Αυτό είναι ένα διαδικτυακό, παιχνίδι 

πολλαπλών παικτών, στο οποίο οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν και να 

προσαρμόσουν ανάλογα το χαρακτήρα τους. Το "Final Fantasy XIV" πραγματοποιείται 

σε έναν φανταστικό κόσμο – την ήπειρο του Eorzea, η οποία αποτελείται από διάφορα 

έθνη-κράτη. Η ήπειρος του Eorzea προσπαθεί να ανακάμψει μετά από έναν πόλεμο 

https://freetrial.finalfantasyxiv.com/na/?utm_source=google_search
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που οδήγησε ολόκληρη την ήπειρο σε μια εποχή Σκότους και Ψύχους. Ωστόσο, οι 

αναμνήσεις του πολέμου και η καταστροφή που έφερε δεν ξεχνιούνται.  

 

Αν και η Eorzea και οι κάτοικοί της είναι φανταστικοί, κατέχοντας μοναδική δύναμη και 

μαγεία, το παιχνίδι καταφέρνει να δείξει τον πραγματικό βαθμό στον οποίο πολιτικές 

και θρησκευτικές πεποιθήσεις συχνά παρεμβαίνουν στη ζωή των ανθρώπων.  

 

Στο "Final Fantasy XIV", ο παίκτης μπορεί να επιλέξει τον αρχικό του προορισμό. Οι 

αρχικοί αγώνες και οι αποστολές που θα πρέπει να ολοκληρώσει ο παίκτης είναι 

διαφορετικές, αλλά η κύρια ιστορία θα ξεδιπλωθεί τελικά με τον ίδιο τρόπο. Κύριος 

στόχος του παίκτη είναι να σώσει τον κόσμο της Eorzea από ολοκληρωτική 

καταστροφή, και να βοηθήσει τους φίλους του να ανακτήσουν τις αναμνήσεις τους από 

την προπολεμική εποχή. Για να γίνει αυτό, ο παίκτης θα πρέπει να ολοκληρώσει 

διάφορες αποστολές.  

 

Ένα από τα κύρια ζητήματα που εξετάζονται στο "Final Fantasy XIV", είναι η 

περίπτωση των προσφύγων. Κάθε έθνος-κράτος καλείται να φιλοξενήσει πρόσφυγες 

από τα κράτη που καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου. Οι πρόσφυγες 

έχουν τους δικούς τους στόχους, οι οποίοι θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την 

ανάκτηση της γης τους ή την ανάληψη του ελέγχου μιας άλλης περιοχής. Μερικές από 

τις επιδιώξεις του παιχνιδιού είναι ο παίκτης να προστατεύσει τους πρόσφυγες από τις 

επιθέσεις.  

 

Πριν αναθέσετε στους μαθητές σας να πειραματιστούν παίζοντας το παιχνίδι, μπορείτε 

να τους προβάλετε ένα εισαγωγικό βίντεο για την υπόθεση και θεματική του 

παιχνιδιού. 
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Εισαγωγικά βίντεο:  

“FINAL FANTASY XIV: A Realm Reborn – Launch Trailer”, 

https://youtu.be/dc5HY3KEqug: σύντομο εισαγωγικό βίντεο στον κόσμο της Eorzea και 

τους πρωταγωνιστές της πλοκής.  

 

“FINAL FANTASY XIV “A new Beginning”, https://youtu.be/yhaHhE8R8GY: βίντεο που 

παρουσιάζει τις συνέπειες του πολέμου και την επακόλουθη καταστροφή.  

 

 

• Βήμα 2: Παίζοντας το βιντεοπαιχνίδι σε ομάδες (1.5 ώρα, πολλαπλές 

συνεδρίες (x6, x12 – προαιρετικό) 

 

Σε αυτή την ακολουθία, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το “Final Fantasy XIV: A Realm 

Reborn”, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους πρόσφυγες. Θα μπορούσατε να χωρίσετε 

τους μαθητές σας σε τρεις ομάδες και να τους ζητήσετε να αρχίσουν να παίζουν από 

την οπτική πλευρά ενός διαφορετικού έθνος-κράτους. Ενώ παίζουν, οι μαθητές θα 

πρέπει να εξετάσουν τα αποτελέσματα που θα μπορούσαν να έχουν οι ενέργειές τους 

στη ζωή των προσφύγων. Οι μαθητές θα πρέπει επίσης να εξετάσουν τα αίτια των 

μαχών, όπως επίσης εάν οι αποστολές τους θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 

επιπλέον πρόσφυγες. 

 

Ερωτήσεις προς τους παίκτες:  

• Ποιος ονομάζεται πρόσφυγας; 

• Μπορείτε να αναγνωρίσετε ομοιότητες μεταξύ του παιχνιδιού και της 

πραγματικής ζωής;  

• Μπορείτε να αναφέρετε 5 αρνητικές επιπτώσεις του πολέμου;  

• Είναι δυνατόν να σώσουμε την Eorzea χωρίς να εμπλακούμε σε πόλεμο;  

• Είναι μια επανάσταση πάντα δικαιολογημένη;  

https://youtu.be/dc5HY3KEqug
https://youtu.be/yhaHhE8R8GY
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Θα ήταν ωραίο να ζητήσετε από τους μαθητές σας να καταγράψουν τα συναισθήματά 

τους ενώ παίζουν. Αισθάνονται ικανοποιημένοι όταν κερδίζουν μία μάχη; Αισθάνονται 

υπεύθυνοι για την προσφυγική κρίση;  

 

 

• Βήμα 3: Ομαδική Συζήτηση (30 λεπτά)  

 

Μετά το τέλος του παιχνιδιού, οι μαθητές θα πρέπει να αναφερθούν στις εμπειρίες και 

τα συναισθήματα που βίωσαν ενώ έπαιζαν, με σκοπό να συζητήσουν για τον πόλεμο 

και τους πρόσφυγες. Έχουν οι μαθητές εντοπίσει ομοιότητες μεταξύ του "Final 

Fantasy XIV" και της πραγματικότητας; Ποιος είναι ο ρόλος των κυβερνήσεων σε μια 

προσφυγική κρίση; 

 

Καθώς πρόκειται για ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι 

μαθητές αισθάνονται άνετα να μοιραστούν τις σκέψεις τους.  

 

 

• Βήμα 4 (προαιρετικό): Σύντομη εργασία για τη μετανάστευση (1 ώρα – ως 

εργασία για το σπίτι)  

 

Αφού συζητήσετε ως τάξη, θα πρέπει να χωρίσετε τους μαθητές σας σε ομάδες για 

άλλη μια φορά (τις ίδιες ομάδες όπως και κατά τη διάρκεια του πειραματισμού με το 

παιχνίδι) για να γράψουν μια σύντομη εργασία για τη μετανάστευση. Οι μαθητές 

πρέπει να είναι ελεύθεροι να εξερευνήσουν τη μετανάστευση όπως αυτοί θέλουν.  

 

Πιθανά θέματα που θα μπορούσαν να επιλέξουν:  

1. Πρόσφυγες και Πόλεμος  
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2. Ανθρώπινα δικαιώματα και πόλεμος  

3. Διάφορα είδη μετανάστευσης  

4. Μετανάστης ή πρόσφυγας: η σημασία του ορισμού 
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